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ПЕРЕДМОВА 
 

Предмет навчальної дисципліни „Хімія ліпідів та їх похідних” охоплює 
наступні основні об’єкти: складні та прості ліпіди, гліцериди та їх хімічні 
перетворення, вищі жирні кислоти: властивості, використання у харчових 
продуктах, хімічні реакції. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам 
теоретичні та практичні основи для подальшого успішного засвоєння дисциплін 
за фахом: технології видобування жирів та продуктів на основі жирів. 

Викладання дисципліни „Хімія ліпідів та їх похідних” передує вивченню 
дисциплін професійного спрямування. 

 
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
 
1. ЗНАТИ: 
 
1.1.  Походження та класифікацію ліпідів. 
1.2.  Терміни та поняття, що використовуються в хімії та технології 

жирів. 
1.3. Хімічну будову та фізико-хімічні властивості жирів рослинного та 

тваринного походження. 
1.4.  Основні хімічні процеси перетворень жирів. 
1.5.  Властивості продуктів перетворення жирів. 
1.6.   Будову та хімічні властивості похідних ліпідів: жирних кислот, 

моно- та діацилгліцеринів, гліцерину, спиртів різної будови. 
 
2. ВМІТИ: 
 
2.1 Класифікувати головні класи ліпідів по їх знаходженню у рослинних 
та тваринних продуктах, за фізико-хімічними властивостями, за 
жирнокислотним складом, за вмістом речовин, що їх супроводжують, за 
харчовою цінністю. 
2.2. Писати основні реакції хімічних перетворень триацілгліцерінів та їх 
складових: гідроліз, алкоголіз, ацидоліз, переетерифікацію, 
галоїдування, гідрування, висихання. 
2.3. Визначати склад ліпідів за реакційними схемами перетворень. 
2.4. Користуватись у розрахунках такими поняттями як: число 
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нейтралізації, кислотне число, ефірне число, число омилення, йодне 
число, роданове число, малеїнове число. 

 

Студенти слухають лекції, з ними проводяться практичні заняття. Окрім 
аудиторних занять предмет вивчається студентами самостійно. При вивченні 
дисципліни рекомендується письмово відповісти на питання для самоперевірки, 
що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 
– о знайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 
– прослуховування лекцій згідно навчального плану; 
– практичні заняття з курсу; 
– самостійна робота ( підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 
контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 
– виконання індивідуальних завдань; 
– консультації з основних розділів курсу; 
– складання іспиту з дисципліни. 
Згідно навчального графіку студенти денної форми навчання виконують і 

захищають модульні контрольні роботи, питання до яких вказані далі в 
методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, 
завдання на яку вказане далі в методичних вказівках. Варіант контрольної 
роботи визначається викладачем згідно порядкового номеру студента в 
списках, наданих деканатом. Контрольна робота, яка виконана не у 
відповідності до вказаного варіанту, викладачем не перевіряється і не 
зараховується. У кінці контрольної роботи студенту необхідно навести список 
цитованої літератури, поставити свій підпис і дату. Контрольна робота повинна 
бути виконана у терміни, що визначає навчальний графік, і подана на кафедру 
для перевірки. У випадку неякісного виконання контрольної роботи викладач 
може призначити новий її варіант. Студенти, які не виконали контрольну 
роботу, до складання іспиту не допускаються. 
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Химия жиров / Б.Н Тютюнников, Ф.Ф Гладков, З.И. Бухштаб и др. – 

М.: Колос, 1992.– 447с. 
2. Тютюнников Б.Н. Химия жиров –  М.: Пищевая промышленность, 

1974. - 448с. 
3. Евстигнеева Р.В., Звонкова Е.Н.,Серебреникова Г.А. Химия липидов, - 

М.: 1983. - 296с. 
4. Зиновьев А.А. Химия жиров. –  М. : Пищевая прмышленность, 1952. – 

648с. 
5. Кучеренко Н.Е., Васильев А.Н. Липиды. – К.: Высшая шк. – 1985, - 

247с. 
6. Арутюнян Н.С.,  Аришева Е.А. Лабораторный практикум по химии 

жиров. – М.: Пищевая пром. 1979. – 176с. 
 

7. Арутюнян Н.С., Корена Е.П. Фосфолипиды растительных масел. – М.: 
Агропромиздат, 1986. – 256с. 

8. Беззубов Л.П. Химия липидов. – М.: Пищевая промышленность.- 1975. 
– 278с. 

9. Маркман А.Л. Химия липидов. Вып. 1. Жирные кислоты. Ташкент.: 
ФАН. 1963. – 240с. 

10. Маркман А.Л. Химия липидов. Вып. 2. Ташкент.: ФАН. 1970. – 224с. 
11. Кравцов В.С. Конспект лекцій «Хімія ліпідів та їх похідних» –  

Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 77 с. 
12. Методичні вказівки до вивчення курсу “Хімія ліпідів та їх похідних”. 

для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та 
інженерія. Частина 1 Фізичні властивості жирних кислот / Укл.: 
А.О.Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ”УДХТУ”, 2010. –  22c.   

13. Рослинні олії. Склад і властивості. Довідник для студентів напряму 
підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». / Укл.: 
О.В.Черваков, А.О.Філінська, М.В.Андріянова, Т.Г.Філінська  – 
Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. 70с. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО 
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 
Практичне заняття №1 (1 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 
Тема: Класифікація ліпідів 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні охарактеризувати основні 
класи ліпідів за хімічними властивостями. Ознайомитися з класифікацією 
ліпідів М.Кейтсу, Ф.Д.Ганстону, Н.Е. Кучеренко і А.Н.Васильєву. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення терміну «ліпід». Характеристика групи хімічних сполук, що 
відносяться до групи ліпідів, за визначенням Р.П.Євстигнєєва. 

2. Класифікація ліпідів за хімічними властивостями. 
3. Група нейтральних ліпідів: 

- гліцероліпіди; 
- діольні ліпіди; 
- гліколіпіди; 
- сфінголіпіди; 
- ефіри холестерину; 
- воски. 

4. Група полярних ліпідів: 
- фосфоліпіди; 
- фосфоліпіди; 
- сульфоліпіди. 

5. Класифікація ліпідів по М.Кейтсу. 
6. Класифікація ліпідів по Ф.Д.Ганстону. 
7. Класифікація ліпідів по Н.Е. Кучеренко і А.Н.Васильєву. Групи: 

- простих ліпідів; 
- складних ліпідів; 
- похідних ліпідів;  
- інших ліпідів ( аліфатичних вуглеводнів; сквалену; терпену; 

вітамінів Е, К та ін.). 
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Практичне заняття №2 (2 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 

Тема: Номенклатура та властивості жирних кислот 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися з 
номенклатурою жирних кислот і їх властивостями. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Номенклатура ліпідів, розроблена Міжнародним союзом теоретичної і 
прикладної хімії (Jupac) і Комісією по біохімічній номенклатурі (Jup). 

2. Систематичні назви жирних кислот. 
3. Аліфатичні моно карбонові кислоти: 

- насичені кислоти 
- ненасичені кислоти ( алкенові; алкенполієнові; кислоти з 

додатковими функціональними групами, що містять кисень); 
4. Аліфатичні дикарбонові кислоти. 
5. Ациклічні кислоти. 
6. Тривіальні назви жирних кислот. 
7. Жирні кислоти. одержані з традиційної природної сировини (рослинних 

олій і тваринних жирів), і нетрадиційної сировини (мікробний жир і жир, 
що міститься в спеціальних дріжджах). 

8. Особливості структури молекул жирних кислот: 
- структура  карбоксильної групи; 
- структура вуглеводневого ланцюга. 

Практичне заняття №3 (3 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 

Тема: Фізичні властивості жирних кислот 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися з фізичними 
властивостями жирних кислот і залежністю їх від природи жирних кислот 
(довжини ланцюга, ступеню насиченості та ін.). 

Питання для самоперевірки: 
 
1. Густина. Сутність поняття «густина». Визначення залежності густини 

жирних кислот від їх природи ( довжини жирно кислотного ланцюга, 
наявності ненасичених зв’язків та їх кількості). Густина жирних кислот і 
метилових ефірів жирних кислот. Залежність густини жирних кислот від 
температури. 
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2. Термічні властивості жирних кислот: 
- температура кипіння і перегонки; 
- плавлення і твердіння; 
- теплові коефіцієнти жирних кислот ( питома теплоємкість, 

питома теплота плавлення, і теплота випаровування) 
3. Розчинність: 

- розчинність насичених жирних кислот у воді; 
- розчинність води в насичених жирних кислотах; 
- утворення розширених плівок жирних кислот на поверхні води; 
- утворення мономолекулярного шару жирних кислот на поверхні 

води; 
- Розчинність ненасичених жирних кислот в розчинниках 

(спиртах, ацетоні) при різних температурах. 
4. Оптичні властивості жирних кислот: 

- заломлення світла; 
- спектри поглинання; 
- оптична активність жирних кислот. 

5. Електропровідність жирних кислот. 
6. Дипольні моменти і діелектрична постійна жирних кислот. 
7. Поверхневе на тяжіння жирних кислот. 
8. В’язкість жирних кислот і їх ефірів. 
9. Явище «поліморфізму» жирних кислот. 

Практичне заняття №4 (4 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 

Тема: Складні ліпіди 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні охарактеризувати властивості 
складних ліпідів. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Основні класи складних ліпідів: 

- фосфоліпіди; 
- цефаліни; 
- фосфосерини; 
- ацетальфосфатиди; 
- гліцерофосфоінозит; 
- сфінгоміеліти; 
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- гліколіпіди; 
- сульфоліпіди; 
- ліпопротеїди; 
- ліпополісахариди. 

2. Фосфоліпіди, їх загальна характеристика, вміст в рослинних оліях, 
біологічна цінність. 

3. Класифікація і структура фосфоліпідів. 
4. Фізичні і хімічні властивості гліцерофосфоліпідів. 
5. Гідратовані форми фосфоліпідів. 
6. Кефалін і лецетин в жирах, їх властивості, умови розділення. 

Практичне заняття №5 (5 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 

Тема: Похідні ліпідів. Різні ліпіди 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні охарактеризувати властивості 
похідних ліпідів і різних ліпідів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Похідні ліпідів – продукти повного і часткового гідролізу ліпідів: 
- жирні кислоти  (насичені і ненасичені); 
- моно- і дигліцериди; 
- гліцерин; 
- стерини; 
- жирні альдегіди; 
- ліпідна частина ліпопротеїдів. 

2. Особливості структури моно- і дигліцеридів. Розрахунок величини їх 
гідрофільно-ліпофільного балансу (ГЛБ). Використання моно- і 
дигліцеридів у виробництві харчових водно-жирових емульсій. 

3. Характеристика спиртів, що отримують з восків. 
4. Аліфатичні вуглеводні та їх похідні (сквален, ізопрен та ін.) 
5. Вітаміни А, Е, К, їх структурні формули, властивості, значення для 

людини. 
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Практичне заняття №6 (6 тиждень, 7т/м, 2 години) 

 

Тема: Хімічні властивості жирних кислот. Реакції за участю карбоксильної 
групи 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути реакції жирних 
кислот за участю карбоксильної групи. 

 
Питання для самоперевірки: 

 
1. Реакційна здатність жирних кислот. Енергія зв’язків жирних кислот. 

Енергія розриву зв’язків в молекулах різного складу. 
2. Утворення солей жирних кислот. Реакція нейтралізації. Характеристика 

лужних агентів. Умови проведення реакції.  Утворення мил 
полівалентних металів, їх структура і властивості. 

3. Реакції жирних кислот з одноатомними спиртами: 
- метаноліз; 
- етаноліз; 
- бутаноліз та ін. 

4. Реакції жирних кислот з багатоатомними спиртами: 
- реакції жирних кислот з етиленгліколем; 
- гліцероліз. 

5. Реакції перетворення жирних кислот у вуглеводні. 
6. Реакції жирних кислот з утворенням галоген ангідридів і ангідридів 

жирних кислот. 
7. Реакції перетворення азот похідних жирних кислот. 

Практичне заняття №7 (7 тиждень, 7т/м, 2 години) 
 

Тема: Хімічні властивості жирних кислот за участю вуглеводневого 
радикалу 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути реакції жирних 
кислот за участю вуглеводневого радикалу. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Реакції жирних кислот з галогенами. 
2. Реакції жирних кислот з роданом. 
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3. Реакції жирних кислот з HCL, HBr, HJ. Умови проведення реакцій. 
4. Реакції гідрування ненасичених жирних кислот. Умови проведеня реакції. 

Селективність процесу гідрування. Транс-ізомери в процесі гідрування 
жирних кислот. 

5. Реакції окислення жирних кислот: 
- дія перманганату калію і тетроксиду свинцю; 
- дія озону. 

6. Реакції жирних кислот з сульфуючими речовинами. 
7. Ізомеризація жирних кислот. 

 
Практичне заняття №8 (8 тиждень, 7т/м, 2 години) 
 

Тема: Фізичні та хімічні властивості жирів: фізичні властивості жирів, 
гідроліз, алкоголіз 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути фізичні 
властивості жирів і закономірності протікання реакцій гідролізу і алкоголізу 
жирів. 

 
Питання для самоперевірки: 
 
1. Фізичні властивості жирів: 

- густина; 
- температура топлення; 
- консистенція та ін. 

2. Реакції жирів з водою (гідроліз жирів). Умови проведення процесу, 
кінетика процесу. Проміжні продукти реакції. Умови збільшення глибини 
процесу гідролізу жирів. 

3. Алкоголіз жирів. Реакції з одноатомними і багатоатомними спиртами. 
Умови проведення процесу. Характеристика продуктів реакції їх 
застосування. 
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Практичне заняття №9 (1 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Хімічні властивості жирів: ацидоліз, переетерифікація, омилення, 
гідрогенізація 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути хімічні властивості 
жирів і закономірності протікання реакцій ацидолізу, переетерифікації, 
омилення і гідрогенізації жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Реакції ацидолізу жирів. Особливості проведення реакції з 
низькомолекулярними кислотами і кислотами з довгим вуглеводневим 
ланцюгом. 

2. Переетерифікація жирів.  Внутрішньомолекулярна і міжмолекулярна 
переетерифікація жирів. Умови проведення процесу. Склад 
переретерифікату. «Направлена» переетерифікація. 

3. Гідрування жирів. Умови проведення процесу. Селективність процесу 
гідрування. 

4. Гідропереетерифікація жирів. 
5. Омилення жирів. Умови проведення процесу. 
6. Окислення і полімеризація жирів. Висихаючі, невисихаючі і 

напіввисихаючі олії, особливості їх жирно кислотного складу. 

Практичне заняття №10 (2 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Харчове псування жирів. Висихання олій. Прогіркання жирів 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути закономірності 
протікання процесів, що призводять до харчового псування і прогіркання 
жирів. Вивчити хімічні реакції, що лежить в основі процесу висихання 
(полімеризації) жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення поняття «харчове псування жирів». Види псування жирів. 
2. Збільшення кислотності (кислотного числа) жиру. 
3. Накопичення в жирі пероксидів.  
4. Прогріркання жирів. Загальна характеристика процесу. 
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5. Біохімічна природа процесу прогіркання жирів. 
6. Осалювання жирів. Інші види псування жирів. 
7. Загальна характеристика процесу висихання жирів. Механізм висихання. 
8. Термічні перетворення жирів: 

- термічний розпад жирів; 
- термічне ущільнення жирів. 

Практичне заняття №11 (3 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Накопичення вільних жирних кислот в жирах. Накопичення 
пероксидів в жирах 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути і проаналізувати 
передумови накопичення вільних жирних кислот в харчових жирах. Дослідити 
хімічні процеси, що призводять до накопичення пероксидів в жирах. Вивчити 
основні теорії окислення жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Причини накопичення вільних жирних кислот в жирах. 
2. Хімізм процесу. Механізм реакції. 
3. Реакції гідролізу. Склад вільних жирних кислот, що накопичуються в 

жирах в процесі гідролізу. 
4. Вплив різних чинників на швидкість реакції гідролізу жирів (підвищена 

температура, наявність в жирах ферментів – ліпаз, що переходять в жир з 
клітин жирових тканин в процесі видобування та ін.). 

5. Запобігання процесам збільшення кислотності жирів в результаті реакцій 
гідролізу. 

6. Накопичення вільних жирних кислот в результаті біохімічного окислення 
під дією особливих ферментів – ліпоксігеназ. 

7. Накопичення пероксидів в жирах. 

Практичне заняття №12 (4 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Окиснення триацилгліцеринів. Прискорення окиснення жирів. 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути і проаналізувати 
основні теорії окислення жирів. Дослідити хімізм і кінетику процесу окислення 
жирів. Охарактеризувати основні способи гальмування окислювальних 
процесів. 
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Питання для самоперевірки: 
 

1. Загальна характеристика процесу окислення триацилгліцеринів. 
2. Основні теорії окислення жирів. 
3. Хімізм і кінетика процесу окислення жирів. 
4. Чинники, що впливають на швидкість процесу окислення жирів: 

- природа жирнокислотних радикалів; 
- температура; 
- світло, що містить короткохвильові промені, УФ; 
- присутність сторонніх речовин (ініціаторів та інгібіторів 

процесу). 
5. Загальна характеристика продуктів окислення жирів. Термостабільні і 

термолабільні продукти окислення триацилгліцеринів. 
6. Автоокислення жирів. 
7.  Прискорене окислення триацилгліцеринів. 
8. Гальмування окислювальних процесів в жирах. Основні групи інгібіторів, 

принцип їх дії. 

Практичне заняття №13 (5 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Число нейтралізації 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні дати визначення поняття 
«число нейтралізації» , ознайомитися з методикою визначення числа 
нейтралізації і використання даного показника при ідентифікації жирних 
кислот і їх сумішів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення поняття «число нейтралізації». 
2. Величина числа нейтралізації для індивідуальних жирних кислот. 
3. Методика визначення і порядок розрахунку числа нейтралізації жирних 

кислот. 
4. Залежність молекулярної маси і числа нейтралізації жирних кислот. 
5. Проведення розрахунку числа нейтралізації для індивідуальних жирних 

кислот та їх суміші. 
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Практичне заняття №14 (6 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Кислотне число 
При вивченні цього розділу студенти повинні дати визначення поняття 

«кислотне число» , ознайомитися з методикою його визначення і використання 
даного показника для характеристики якості жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення поняття «кислотне число». 
2. Кислотне число як показник якості рослинних олій і тваринних жирів. 
3. Хімічна реакція, що лежить в основі процесу визначення кислотного 

числа.  
4. Методика визначення і порядок розрахунку кислотного числа. ДСТУ 

4350-2004. 
5. Визначення вмісту вільних жирних кислот (%мас.) в жирах за 

величинами кислотного числа і числа нейтралізації. 
6. Кислотність олії. Розрахунок величини кислотності олії за однією 

кислотою та за загальним жирнокислотним складом тригліцеридів жиру. 
7. Способи зменшення кислотного числа жиру. 
8. Нормування вмісту вільних жирних кислот в рослинних оліях, тваринних 

жирах і харчових жирових сумішах стандартами України. 

Практичне заняття №15 (7 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Число омилення 
 

При вивченні цього розділу студенти повинні дати визначення поняття 
«число омилення» , ознайомитися з методикою його визначення і використання 
даного показника для характеристики жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення поняття «число омилення». 
2. Хімічна реакція, що лежить в основі процесу визначення числа омилення. 
3. Методика визначення і порядок розрахунку числа омилення. ДСТУ ISO 

3657-2004. 
4. Розрахунок молекулярної маси тригліцеридів жиру за величиною числа 

омилення. 
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5. Рівняння залежності числа омилення, кислотного числа і ефірного числа. 

Практичне заняття №16 (8 тиждень, 8т/м, 2 години) 
 

Тема: Ефірне та йодне число  
 

При вивченні цього розділу студенти повинні дати визначення поняття 
«ефірне число» і «йодне число», ознайомитися з методикою їх визначення і 
використання даних показників для характеристики якості жирів. 
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Визначення поняття «ефірне число». 
2. Розрахунок ефірного числа за величинами кислотного числа і числа 

омилення жиру. 
3. Визначення поняття «йодне число». 
4. Методика визначення і порядок розрахунку йодного числа. ДСТУ ISO 

3961-2004. 
5. Визначення йодного числа по методу Гюбля. Хімічна реакція, що лежить 

в основі процесу. 
6. Визначення йодного числа по методу Гануса. Хімічна реакція, що лежить 

в основі процесу. 
7. Визначення йодного числа по методу Кауфмана. Хімічна реакція, що 

лежить в основі процесу. 
8. Визначення йодного числа по методу Маргошеса. Хімічна реакція, що 

лежить в основі процесу. 
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЛИСЬ НА 
ЛЕКЦІЯХ   

 
Тема:  Фізичні властивості жирних кислот 

 
При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з фізичними 

властивостями жирних кислот і їх залежністю від їх природи (довжини 
ланцюга, степенем насиченості та ін.) 

 
Питання для самоперевірки: 
 

1. Густина, фізична суть даного показника. Вплив природи жирних кислот 
на величину густини. 

2. Температура топлення. Визначення даного показника, його залежність від 
природи жирних кислот.  

3. Температура кипіння і перегонка. Визначення даних показників, їх 
залежність від природи жирних кислот. 

4. Розчинність жирних кислот. Поняття. Вплив природи жирних кислот на 
їх розчинність в різних розчинниках. Характеристика структури моно 
шару жирних кислот. Конденсовані і розтягнуті плівки моно шарів 
жирних кислот. Умови їх утворення. Просторова орієнтація жирних 
кислот в даних плівках. 

5. Агрегатні та фазові стани жирних кислот.  
 
Рекомендована література при вивченні  теми. 

 
1. Кравцов В.С. Конспект лекцій «Хімія ліпідів та їх похідних» –  

Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 77 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення курсу “Хімія ліпідів та їх похідних”. для 
студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та інженерія. 
Частина 1 Фізичні властивості жирних кислот / Укл.: А.О.Філінська – 
Дніпропетровськ: ДВНЗ”УДХТУ”, 2010. –  22c.                

 

Тема:  Загальні характеристики жирів  

 

 При вивченні даної теми студенти повинні ознайомитися з основними 
групами жирів, їх класифікацією і властивостями. 
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Питання для самоперевірки: 
 
1. Класифікація жирів за походженням, за агрегатним станом, за ступенем 

насиченості (здатністю до висихання).  
2. Показники якості жирів.  
3. Жирнокислотний склад жирів.  
 
Рекомендована література при вивченні  теми. 

 
1. Кравцов В.С. Конспект лекцій «Хімія ліпідів та їх похідних» –  
Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 77 с. 

2. Рослинні олії. Склад і властивості. Довідник для студентів напряму 
підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». / Укл.: 
О.В.Черваков, А.О.Філінська, М.В.Андріянова, Т.Г.Філінська  – 
Дніпропетровськ: УДХТУ, 2011. 

Тема: Кислотне число 

 
Вивчення даної теми потребує вивчення поняття «кислотне число» і 

ДСТУ, який встановлює порядок його визначення.  
 

Питання для самоперевірки: 
 

1. Сутність величини «кислотне число».  
2. Методи визначення. ДСТУ 4350 -2004. 
3. Приклади знаходження 
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5. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Варіант 1 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
соняшникову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Класифікаційні ознаки ліпідів за розчинністю та полярністю (приклади 

цих груп ліпідів). 
3. Гідроліз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують у результаті гідролізу, поняття ефірного числа). 

Варіант 2 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
бавовняну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди першої групи – прості ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Омилення триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують у результаті омилення, поняття числа омилення). 

Варіант 3 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати лляну 
олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
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1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 
число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 

1.5. Області використання. 
2. Ліпіди другої групи – складні ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Алкоголіз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують при алкоголізі, їх використання). 

Варіант 4 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
конопляну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди третьої групи – похідні ліпідів (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Ацидоліз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують при ацидолізі, їх використання). 

Варіант 5 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
оливкову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди четвертої групи – різні ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Переетерифікація триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, 

речовини, які одержують при алкоголізі, їх використання). 
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Варіант 6 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
арахісову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Основні відзнаки насичених і ненасичених жирних кислот. Приклади 

номенклатури та приклади найбільш розповсюджених кислот у жирах. Поняття 
та використання числа нейтралізації та кислотного числа. 

3. Стадії та загальна схема гідрогенізації олій. Поняття селективності при 
гідрогенізації та фактори, що впливають на неї 

Варіант 7 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
кукурудзяну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Особливості взаємодії ненасичених жирних кислот із галогенами. 

роданом і малеїновим ангідридом та використання цих реакцій у аналітичній 
практиці жирів. Поняття йодного, роданового та малеінового чисел. 

3. Загальна схема окислення триацилгліцеринів та вплив реакцій 
окислення на якість жиру. 

Варіант 8 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
кунжутну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
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1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 
число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 

1.5. Області використання. 
2. Просторова та позиційна ізомерія ненасичених жирних кислот та вплив 

цих процесів на властивості жирних кислот. 
3. Речовини та реакції, що прискорюють та сповільнюють окислення 

жирів. 

Варіант 9 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
кокосову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліповітаміни груп А і D, знаходження їх у жирах та фізіологічний 

вплив. 
3. Загальні ознаки харчового псування жирів та речовини, що його 

викликають 

Варіант 10 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
рицинову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліповітаміни груп Е і К, знаходження в жирах та їх фізіологічний 

вплив. 
3. Особливості та механізм висихання олії під дією різних факторів. 
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Варіант 11 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати соєву 
олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди другої групи – складні ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Основні відзнаки насичених і ненасичених жирних кислот. Приклади 

номенклатури та приклади найбільш розповсюджених кислот у жирах. Поняття 
та використання числа нейтралізації та кислотного числа. 

Варіант 12 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
коріандрову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди четвертої групи – різні ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Омилення триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, 

речовини. які одержують у результаті омилення, поняття числа омилення). 

Варіант 13 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
гірчичну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
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1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 
число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 

1.5. Області використання. 
2. Особливості взаємодії ненасичених жирних кислот із галогенами, 

роданом і малеїновим ангідридом та використання цих реакцій у аналітичній 
практиці жирів. Поняття йодного, роданового та малеінового чисел. 

3. Гідроліз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини. 
які одержують у результаті гідролізу, поняття ефірного числа). 

Варіант 14 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
перилову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди третьої групи – похідні ліпідів (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Речовини та реакції, що прискорюють та сповільнюють окислення 

жирів. 

Варіант 15 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати какао 
олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Основні відзнаки насичених і ненасичених жирних кислот. Приклади 

номенклатури та приклади найбільш розповсюджених кислот у жирах. Поняття 
та використання числа нейтралізації та кислотного числа. 

3. Алкоголіз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 
які одержують при алкоголізі, їх використання). 
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Варіант 16 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати макову 
олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліпіди першої групи – прості ліпіди (хімічна будова та номенклатура 

кожної з підгруп). 
3. Загальні ознаки харчового псування жирів та речовини, що його 

викликають. 

Варіант 17 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
касторову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліповітаміни груп Е і К, знаходження в жирах та їх фізіологічний 

вплив. 
3. Ацидоліз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують при ацидолізі, їх використання). 

Варіант 18 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
тунгову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 



 27

1.5. Області використання. 
2. Ліповітаміни груп А і D, знаходження їх у жирах та фізіологічний 

вплив. 
3. Переетерифікація триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, 

речовини, які одержують при переетерифікації, їх використання). 
 

Варіант 19 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
пальмову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Класифікаційні ознаки ліпідів за розчинністю та полярністю (приклади 

цих груп ліпідів). 
3. Загальна схема окислення триацилгліцеринів та влив реакцій 

окислення на якість жиру. 

Варіант 20 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
пальмоядрову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Просторова та позиційна ізомерія ненасичених жирних кислот та вплив 

цих процесів на властивості жирних кислот. 
3. Особливості та механізм висихання олій під дією різних факторів. 
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Варіант 21 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
обліпихову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Фосфоліпіди. Знаходження їх у рослинних тканинах. Види 

фосфоліпідів. Структурні формули. Хімічні зв'язки з білками та вуглеводнями. 
3. Термічні перетворення ацилгліцеринів. Реакції які впливають на 

густину, в'язкість та кислотне число олії. 
 

Варіант 22 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
персикову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Фізичні властивості триацилгліцеринів. 
3. Прогіркнення жирів. Реакції які спостерігаються при прогіркненні. 

Способи захисту жирів від прогоркання. 
 

Варіант 23 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
виноградну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
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2. Не специфічні супутники жирів ( ліпопротеїди, гліколіпіди). 
3. Висихання олій. Класифікація олій за спроможністю до висихання. 

Механізм висихання. Утворення оксинових плівок. 
 

Варіант 24 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
рижикову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Неспецифічні супутники жирів ( сульфоліпіди, ліпополісахариди). 
3. Кислотний та лужний гідроліз складних ефірів.  
 

Варіант 25 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
конопляну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Речовини, які придають смак і запах жирам. 
3. Гідрогенізація ацилгліцеринів, селективність та ізомеризація при 

гідруванні. 
Варіант 26 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
соняшникову олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
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1.5. Області використання. 
2. Фізичні властивості триацилгліцеринів. 
3. Особливості та механізм висихання олій під дією різних факторів. 
 

Варіант 27 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
бавовняну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Особливості взаємодії ненасичених жирних кислот із галогенами, 

роданом і малеїновим ангідридом та використання цих реакцій у аналітичній 
практиці жирів. Поняття йодного, роданового та малеінового числа. 

3. Гідроліз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини 
які отримують у результаті гідролізу, поняття ефірного числа).  

 

Варіант 28 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати лляну 
олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Приклади номенклатури та приклади найбільш розповсюджених 

кислот у жирах. Поняття та використання числа нейтралізації та кислотного 
чисел. 

3. Переетерифікація триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, 
речовини, які одержують при переетерифікації, їх використання). 
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Варіант 29 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
конопляну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Просторова та позиційна ізомерія ненасичених жирних кислот та вплив 

цих процесів на властивості жирних кислот.   
3. Алкоголіз триацилгліцеринів (умови, каталізатори, механізм, речовини, 

які одержують при переетерифікації, їх використання). 
 

Варіант 30 

1. Користуючись довідковою та спеціальною літературою описати 
кукурудзяну олію. 

1.1. Сировина із якої її добувають (тобто із якої рослини, яким методом). 
1.2. Жирнокислотний склад (перелік  та % вміст жирних кислот та їх 
структурні формули, просторова ізомерія /цис-, транс ізомери/). 

1.3. Основні супутники ліпідів, які знаходяться в олії. 
1.4. Фізико-хімічні властивості олії (густина, температура застигання, 

число омилення, роданове число, в'язкість, йодне число та ін). 
1.5. Області використання. 
2. Ліповітаміни груп А і D, знаходження їх у жирах та фізіологічний 

вплив. 
3. Алкоголіз триацилгліцеринів ((умови, каталізатори, механізм, 

речовини, які одержують при переетерифікації, їх використання). 
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6. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХБІЛЕТІВ 
 

1. Ацидоліз триацилгліцеринів. Механізм елементарного акту ацидолізу, 
умови реакції та її використання на практиці. 

2. Номенклатура жирних полієнових кислот. Структура, тривіальні та 
систематичні назви їх солей та метилових ефірів. 

3. Галогенування жирних кислот йодом у водному та спиртовому 
середовищах. 

4. Номенклатура складних ефірів гліцерину і жирних кислот. Моно-, ди- і 
триацилгліцерини. Структурні формули. 

5. Окислення ацилгліцеринів. Поняття радикалу та його характерні реакції. 
Ланцюгові та розгалужені реакції. 

6. Галогенування олеїнової кислоти. Поняття трео- та еритроізомерів. 
7. Позиційна та просторова ізомерія при гідруванні триацигліцеринів. 
8. Загальна схема окиснення вуглеводнів та можливі продукти окислення 

триацилгліцеринів. 
9. Процеси ізомеризації при окисленні моно- та дієнових жирних кислот. 
10. Технологічні умови гідрування жирів та їх вплив на селективність. 
11. Поняття числа нейтралізації, кислотного числа, числа омилення, ефірного 

числа, їх взаємозв’язок та використання. 
12. Харчове псування жирів. 
13. Характеристика солей жирних кислот, їх утворення та властивості. 
14. Технологічні умови гідрування жирів та їх вплив на селективність. 
15. Механізм взаємодії пероксидних радикалів з насиченими та 

ненасиченими жирними кислотами ацигліцеринів. 
16. Класифікація ліпідів за хімічним складом. 
17. Причини селективності гідрування ацигліцеринів та використання 

процесу на практиці. 
18. Механізм галогенування насичених жирних кислот бромом. Поняття 

йодного числа та його використання. 
19. Класифікація ліпідів за хімічним складом. 
20. Характеристика агрегатних станів жирних кислот. 
21. Алкоголіз ацигліцеринів. Механізм елементарного акту алкоголізу. 

Продукти алкоголізу жирів та їх використання. 
22. Механізм гідролізу жирів у кислому та лужному середовищі. 
23.  Ліповітаміни групи Д. Особливості будови та значення для організму. 
24. Каталізатори та інгібітори окислення жирних кислот. 
25. Поліморфізм триацигліцеринів та їх властивості. 
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26. Особливості реакції жирних кислот з роданом. Поняття роданового 
числа. 

27. Ліпопротеіди та ліпополісахариди. Особливості будови, властивостей та 
структури. 

28. Гідроліз триацилгліцеринів. Механізм елементарного акту гідролізу. 
Продукти гідролізу та їх використання. 

29. Структурні формули та назви одно-, двох- та трьохкислотних 
симетричних та несиметричних ацигліцеринів. 

30. Механізм алкоголізу складних ефірів жирних кислот у кислому та 
лужному середовищах. 

31. Гідрогенізація ацигліцеринів. Механізм реакції. Елементарні стадії. 
Поняття селективності гідрування ацигліцеринів. 

32. Омилення триацигліцеринів. Умови реакції, стадії процесу та фактори, 
що вливають на нього. Використання продуктів омилення. 

33. Етерифікація жирних кислот. Механізм. Використання ефірів жирних 
кислот. 

34. Позиційна ізомеризація рицинової кислоти під дією KOH, H2SO4. 
35. Механізм переетерефікації складних ефірів жирних кислот. 
36. Гліцероліз триацигліцеринів. Механізм елементарного акту при 

внутрвішьо- та міжмолекулярній взаємодії. 
37. Позиційна ізомеризація олеїнової та лінолевої кислот під дією 

температури та КОН. 
38. Механізм утворення гідропероксидів та спиртів при окисленні 

ацигліцеринів. 
39. Вплив будови вуглецевого ланцюга жирних кислот на їх фізико-хімічні 

властивості. 
40. Номенклатура насичених жирних кислот, тривіальні та систематичні 

назви кислот та їх солей. Назви кислот, що мають замісники у ланцюзі. 
41. Механізм утворення кетонів, альдегідів та кислот при окисленні 

ацигліцеринів. 
42. Просторова ізомерія жирних кислот. Ізомерія олеїнової, лінолевої та 

ліноленової кислот. 
43. Механізм ацидолізу складних ефірів жирних кислот у лужному та 

кислому середовищах. 
44. Термічні перетворення ацигліцеринів. Механізм реакцій та продукти. 
45. Воски. Класифікація восків, знаходження у природі, структура та основні 

властивості. 
46. Механізм висихання олій на повітрі та прискорювачі швидкості 

висихання олій. 



 34

47. Характеристика агрегатних станів жирних кислот. 
48. Головні ознаки, за якими ліпіди виділяють у окремий клас органічних 

сполук та їх значення у природі. 
49. Іонізація карбонових кислот, кислотність, константа кислотності, 

структура карбоксилатного іону, вплив замісників та кислотність. 
50. Фосфоліпіди. Класифікація, знаходження у природі, властивості, назви, 

та структурні формули. 
51. Характеристика солей жирних кислот, їх утворення та властивості. 
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